
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 16-2022  
 

 

Repetitieschema 

 

Nu veel koorleden het voorseizoen gebruiken voor een vakantietrip, is het handig om 
vanaf nu vooruit te weten wat we gaan repeteren. 
 

7 juni 
Requiem: I, II, III-1, III-6 
Kr. Messe: Kyrie, Gloria, Credo 
 
14 juni 
Requiem: III-1, III-3 
Kr. Messe: Credo, Sanctus 
 
21 juni 
Korenlint 
Requiem: III-3 
Kr. Messe: Credo, Sanctus 
 
28 juni 
Korenlint  
Requiem: III-3, III-5 
Kr. Messe: Credo, Sanctus. Agnus Dei 
 
5 juli 
Korenlint  
Requiem: III-3, III-5 
Kr. Messe: Credo, Sanctus. Agnus Dei 
 
========================================= 
 
Programma Korenlint onder voorbehoud: 
 
Mozart Requiem: Lacrimosa 
Vivaldi Gloria: Gloria en Et in terra pax (deel I en II) 
Cantique de Jean Racine 
Slavenkoor (Nabucco, Va pensiero) 
 
  
Vraag van de muziekcommissie: 
 
Graag via het secretariaat laten weten of jullie onderstaand lijstje met adressen van 
zangdocenten kunnen aanvullen 
We hebben al: 



Sabine Weber, Frans Halsstraat 4 
Renée Harp, www.zangschoolhaarlem.nl 
 
 
 

Aangeboden door Ruth Groenendijk 
 
Complete Bach Edition, 
alle Werken van Bach op 160 cd's 
(geen losse cd"s, uitsluitend hele editie) 
vergoeding: een vrijblijvende donatie aan de koorkas 
 
groet, Ruth 
 
       

Wat doet het bestuur 
ondertussen? 
       

In de afgelopen twee jaren heeft 
het onderwerp locatie een zware 
rol opgeëist: veiligheid t.a.v. 
corona, betaalbaar voor een 
kleiner koor, goede 
bereikbaarheid etc. 
Om zaken betaalbaar te houden 
zijn we er toe over gegaan om 
zelf te open en af te sluiten, zelf 
de koffie, thee en de afwas te 
regelen, zelf de consumpties af 
te rekenen en als primeur: Huub 
die de laatste keer de vloer van 
het heren(!)toilet zwabberde. 
De tijd dat we een locatie met 
inzet van een koster hadden lijkt 
erg lang geleden. 
 
Het bestuur is nu hard  bezig om 
voor het komende jaar en 
hopelijk nog langer een locatie 
te regelen die niet alleen 
betaalbaar is in warme maar 
ook in koude tijden en, hopelijk, 
ook iets meer service biedt(!)  
En daarnaast ook coronaproof is 
bij een volgende uitbraak.    
Binnenkort meer info. 

http://www.zangschoolhaarlem.nl/

